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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ŁÓDŹ

Powiat ŁÓDŹ

Ulica UL. PROF. TADEUSZA 
KOTARBIŃSKIEGO

Nr domu 19 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 91-163 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail fundacja@przytulkota.pl Strona www www.przytulkota.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-10-28

2018-03-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36284153200000 6. Numer KRS 0000582607

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Agnieszka Hodyra Prezes Zarządu TAK

Joanna Czyżycka Członek Zarządu TAK

Magdalena Borowska Sekretarz Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Joanna Chądzyńska Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Anna Wojtczak Członek Rady Fundacji TAK

Katarzyna Kobos Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "PRZYTUL KOTA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności 
zwierząt,
2. Niesienie pomocy porzuconym, bezdomnym i krzywdzonym 
zwierzętom,
3. Poprawa warunków bytowania zwierząt,
4. Udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc 
zwierzętom bezdomnym,
5. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
6. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt,
7. Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
8. Promocja i organizacja wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. Ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych i niechcianych poprzez 
realizację programu sterylizacji i kastracji,
2. Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja zwierząt chorych, skrzywdzonych, 
porzuconych i bezdomnych oraz zapewnienie im opieki,
3. Prowadzenie działalności adopcyjnej - zakładanie i prowadzenie 
ośrodków adopcyjnych, szukanie i selekcja przyszłych właścicieli, wizyty 
przed adopcyjne i po adopcyjne, pomoc w aklimatyzacji zwierzęcia w 
nowym domu,
4. Tworzenie, prowadzenie i popularyzacja „domów tymczasowych" jako 
miejsc czasowego pobytu zwierząt,
5. Zakładanie i prowadzenie przytulisk oraz schronisk dla zwierząt,
6. Pomoc społecznym opiekunom zwierząt wolno żyjących,
7. Organizowanie akcji edukacyjnych/informacyjnych/propagandowych, 
szkoleń, prelekcji, spotkań informacyjnych w zakresie ochrony zwierząt 
(praw zwierząt, ich humanitarnego traktowania, opieki nad zwierzętami 
domowymi i wolno żyjącymi, zapobiegania bezdomności zwierząt) i 
środowiska skierowanych do różnych grup zawodowych, społecznych i 
wiekowych w szczególności dzieci i młodzieży,
8. Zakładanie i prowadzenie hoteli dla zwierząt,
9. Organizacja i promowanie wolontariatu jako formy spędzania wolnego 
czasu dla różnych grup wiekowych
10. Działania na rzecz kształtowania ekosystemu miejskiego w sposób 
przyjazny dla wolno żyjących zwierząt, 
11. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz 
organizacjami pozarządowymi w przedmiotowym zakresie, a także 
współpracę z policją i strażą miejską,
12. Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja kontynuuje współpracę  z firmą  A&A Marketing, która na preferencyjnych warunkach zgodziła się  w 2015 roku 
wynająć  pomieszczenia w budynku przy ul. Wersalskiej 47/75 w Łodzi.  Pod tym adresem nieprzerwanie mieści się lokal 
fundacyjny "Mruczarnia", w którym przebywają podopieczni Fundacji. W 2019 roku Fundacja miała pod opieką łącznie 282 
zwierzęta. Na koszt Fundacji zostało wysterylizowanych i wykastrowanych 98 kotów. W roku 2019 Fundacja nie przyjęła pod 
opiekę żadnego psa. Fundacja sfinansowała i zapewniła leczenie oraz kastrację dla 39 kotów wolno żyjących, które wróciły na 
miejsce bytowania. Wszystkie zwierzęta pod opieką Fundacji miały zapewnioną profilaktykę. W roku 2019 adoptowane zostały 
163 koty. 18 kotów zostało poddanych eutanazji lub zmarło.  Wszystkie koty przekazane do adopcji zostały oznakowane mikro 
chipem, dwukrotnie odrobaczone, zaszczepione i wykastrowane (jeśli ich wiek na to pozwalał).
W trakcie 2019 roku Fundacja współpracowała z domami tymczasowymi, które zajmowały się opieką, leczeniem i socjalizacją 
zwierząt przebywających pod ich opieką na koszt Fundacji Przytul Kota. 
W październiku 2019 r. wolontariusze Fundacji przygotowali 27 bud dla kotów wolno żyjących, które zostały rozdysponowane 
wśród opiekunów kotów wolno żyjących oraz osób prywatnych. Dodatkowo wolontariusze Fundacji udzielali wsparcia 
karmicielom poprzez wyłapywanie zwierząt na zabiegi sterylizacji, finansowanie leczenia oraz poprzez przekazywanie karmy dla 
kotów.
Fundacja Przytul Kota jest aktywnym członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania 
bezdomności zwierząt.  Do celów komisji należy m.in.: inicjowanie działań i występowanie do władz miasta (w tym z wnioskami) 
w sprawach dotyczących obszaru działań Komisji; monitorowanie  oraz  wspieranie  realizacji  strategii  „Programu  opieki  nad  
zwierzętami  oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi; inicjowanie,  opiniowanie  i  współtworzenie  dokumentów  i  
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

projektów  aktów  prawnych  wydawanych  przez władze miasta w obszarze działań Komisji; diagnozowanie  oraz  
monitorowanie  potrzeb  i  rozwiązań  w  kontekście  działania  na  rzecz  zwierząt w  Łodzi,  a  także  pozostałych  priorytetowych 
 zadań  publicznych  związanych  z  zagadnieniami  ochrony zwierząt.
30 stycznia uczestniczyliśmy w Kolędowisku – wydarzeniu organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 152 im. Elizy 
Orzeszkowej w Łodzi. 17 maja gościliśmy w łódzkiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja 
Szkoła” im. Marii Montessori. Celem obu imprez było propagowanie idei wolontariatu, prezentacja  działań  Fundacji, 
kształtowanie postaw prozwierzęcych u dzieci i młodzieży, a także możliwość  poznania podopiecznych Fundacji. W trakcie 
wydarzeń można było uzyskać  porady w zakresie zdrowego żywienia kotów oraz prawidłowego wprowadzania nowego kota do 
domu.
30 i 31 marca gościliśmy w łódzkim Centrum Handlowym Guliwer, gdzie obsługiwaliśmy adopcyjny punkt informacyjny, 
prowadziliśmy zbiórkę w ramach zbiórki publicznej, rozdawaliśmy ulotki fundacji w ramach projektu CH Guliwer „Punkt 
Lokalnych Inicjatyw Społecznych”. Udzielaliśmy również porad w kwestii sterylizacji zwierząt wolno żyjących. 6 kwietnia, wraz z 
24 innymi organizacjami pożytku publicznego, wzięliśmy udział w akcji Procent dla Łodzi, organizowanej w łódzkiej 
Manufakturze przez Fundację JiM. Celem naszego uczestnictwa w imprezie było zapoznawanie Łodzian z obszarem działania 
naszej fundacji. W trakcie wydarzenia można było uzyskać  porady w zakresie zdrowego żywienia kotów, prawidłowego 
wprowadzania nowego kota do domu oraz usłyszeć o naszych podopiecznych, poszukujących domu. Udzielaliśmy także porad w 
kwestii sterylizacji zwierząt wolno żyjących. Uczestnictwo w wydarzeniach w Manufakturze i CH Guliwer miały na celu 
promowanie idei przekazywania 1% na rzecz naszej fundacji – opowiadaliśmy o tym dlaczego i w jaki sposób 1% może pomóc 
nam odmieniać koci los.
W roku 2019 uczestniczyliśmy w dwóch wystawach kotów rasowych, na których obsługiwaliśmy nasze fundacyjne stoisko. 
Wydarzenia miały miejsce w Łodzi: 15-16 czerwca w ramach XXIII i XXIV Międzynarodowej Wystawy Kotów Rasowych oraz 16-17
 listopada w ramach XXV i XXVI Międzynarodowej Wystawy Kotów Rasowych. Celem uczestnictwa w wystawach było 
promowanie adopcji kotów nierasowych, przybliżanie miłośnikom zwierząt działań fundacji, zbieranie datków i darów w ramach 
zbiórki publicznej. 
9 czerwca wzięliśmy udział w wydarzeniu Animalove – targi dla miłośników zwierząt w Warszawie. Wolontariusze obsługujący 
stoisko opowiadali odwiedzającym w jaki sposób zorganizowana jest nasza fundacja, jak działa Mruczarnia i jak ważne jest 
sterylizowanie zwierząt. Zachęcaliśmy do adopcji bezdomnych zwierząt oraz prowadziliśmy zbiórkę datków w ramach zbiórki 
publicznej. 
5 października zbieraliśmy w łódzkim Centrum Handlowym Guliwer datki oraz karmę dla naszych podopiecznych w ramach 
zbiórki publicznej oraz nasi wolontariusze prowadzili rozmowy przy fundacyjnym stoisku. Udzielaliśmy porad w zakresie adopcji, 
prezentowaliśmy naszych podopiecznych, zachęcaliśmy do adopcji zwierząt bezdomnych i tłumaczyliśmy, jak ważna jest 
sterylizacja zwierząt.
W celu promowania swojej działalności,  Fundacja nadal aktywnie prowadzi stronę  internetową  www.przytulkota.pl, a także 
oficjalny profil na portalach społecznościowych Facebook, lnstagram oraz Twitter.
W 2019 roku Fundacja pozyskała 22 nowych wolontariuszy. Na przestrzeni roku rozwiązano lub nie przedłużono 25 umów 
wolontariackich, a łącznie w roku 2019 działało 63 wolontariuszy (w tym osoby zarządzające Fundacją). Aby sprawniej zarządzać 
wolontariatem, dwie osoby z zarządu (Agnieszka Hodyra – prezes zarządu oraz Joanna Czyżycka – członek zarządu) uczestniczyły 
w projekcie Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego organizowanym przez łódzkie Regionalne Centrum Wolontariatu 
Centerko. W celu promowania wolontariatu i pozyskiwania nowych wolontariuszy, przedstawiciele fundacji wzięli udział w XII 
edycji Gali Wolontariatu 2 grudnia 2019 r. 
W 2019 r. Fundacja kontynuowała zbiórkę  publiczną  396/0R/2016. Uzyskane w ramach zbiórki środki finansowe zostały 
wykorzystane zgodnie z celami statutowymi i rozliczone z dochowaniem właściwego terminu.  Dodatkowo w celu zdobywania 
środków na działalność  statutową, Fundacja kontynuowała współpracę  z platformą  internetową  FaniMani oraz 
CharytatywniAllegro. Ponadto Fundacja współpracowała ze sklepami internetowymi: zooplus.pl  i zwierzakowo.pl, platformą  
pomocową  dlaschroniska.pl, a także prowadziła wirtualne adopcje polegające na finansowym wspieraniu podopiecznych 
Fundacji przez osoby, które nie mogą  realnie adoptować  zwierzęcia. Fundacja korzystała również portali pomocowych 
pomagam.pl oraz ratujmyzwierzaki.pl.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

W 2019 roku Fundacja miała pod opieką łącznie 282 zwierzęta. Na koszt Fundacji zostało 
wysterylizowanych i wykastrowanych 98 kotów. W roku 2019 Fundacja nie przyjęła pod opiekę 
żadnego psa. Fundacja sfinansowała i zapewniła leczenie oraz kastrację dla 39 kotów wolno 
żyjących, które wróciły na miejsce bytowania. Wszystkie zwierzęta pod opieką Fundacji miały 
zapewnioną profilaktykę. W roku 2019 adoptowane zostały 163 koty. 18 kotów zostało 
poddanych eutanazji lub zmarło.

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

0

0

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych i 
niechcianych poprzez realizację programu 
sterylizacji i kastracji. W 2019 roku Fundacja 
miała pod opieką łącznie 282 zwierzęta. Na koszt 
Fundacji zostało wysterylizowanych i 
wykastrowanych 98 kotów.  Fundacja Przytul 
Kota jest aktywnym członkiem Komisji Dialogu 
Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i 
przeciwdziałania bezdomności zwierząt. Do 
celów komisji należy m.in.: inicjowanie działań i 
występowanie do władz miasta (w tym z 
wnioskami) w sprawach dotyczących obszaru 
działań Komisji; monitorowanie oraz wspieranie 
realizacji strategii „Programu opieki nad 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w Łodzi; inicjowanie, opiniowanie i 
współtworzenie dokumentów i projektów aktów 
prawnych wydawanych przez władze miasta w 
obszarze działań Komisji; diagnozowanie oraz 
monitorowanie potrzeb i rozwiązań w kontekście 
działania na rzecz zwierząt w Łodzi, a także 
pozostałych priorytetowych zadań publicznych 
związanych z zagadnieniami ochrony zwierząt.

96.09.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

W 2019 roku Fundacja miała pod opieką łącznie 
282 zwierzęta. Na koszt Fundacji zostało 
wysterylizowanych i wykastrowanych 98 kotów. 
Fundacja sfinansowała i zapewniła leczenie oraz 
kastrację dla 39 kotów wolno żyjących, które 
wróciły na miejsce bytowania. Wszystkie 
zwierzęta pod opieką Fundacji miały zapewnioną 
profilaktykę. W roku 2019 adoptowane zostały 
163 koty. 18 kotów zostało poddanych eutanazji 
lub zmarło.  Wszystkie koty przekazane do 
adopcji zostały oznakowane mikro chipem, 
dwukrotnie odrobaczone, zaszczepione i 
wykastrowane (jeśli ich wiek na to pozwalał). W 
trakcie 2019 roku Fundacja współpracowała z 
domami tymczasowymi, które zajmowały się 
opieką, leczeniem i socjalizacją zwierząt 
przebywających pod ich opieką na koszt Fundacji 
Przytul Kota.

75.00.Z 0,00 zł

3 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Zakładanie i prowadzenie przytulisk oraz 
schronisk dla zwierząt Fundacja kontynuuje 
współpracę z firmą A&A Marketing, która na 
preferencyjnych warunkach zgodziła się w 2015 
roku wynająć pomieszczenia w budynku przy ul. 
Wersalskiej 47/75 w Łodzi. Pod tym adresem 
nieprzerwanie mieści się lokal fundacyjny 
"Mruczarnia", w którym przebywają podopieczni 
Fundacji. Wolontariusze zapewniają ciągłą 
opiekę podopiecznym Fundacji, godząc pracę 
zawodową z wolontariatem. Od poniedziałku do 
piątku w godzinach popołudniowych odbywają 
się dyżury wolontariuszy; w weekendy 
organizowany jest dyżur poranny i 
popołudniowy. Prace porządkowe w lokalu 
Fundacji wspomaga zleceniobiorca, który 
zazwyczaj przychodzi w godzinach porannych, 
gdy wolontariusze są w pracy. Dodatkowo 
Fundacja w 2019 roku zatrudniała koordynatora 
lokalu fundacyjnego w ramach umowy o pracę.

96.09.Z 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 255 796,37 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 49,46 zł

e) pozostałe przychody 255 746,91 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 223 723,20 zł

2.4. Z innych źródeł 32 073,17 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

167 426,52 zł

56 296,68 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 197 898,58 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

57 423,97 zł

140 474,61 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 1 291,60 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

57 897,79 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,42 etatów

1 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

7 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

7 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 24 435,48 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

24 435,48 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 018,15 zł

33 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

23 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

23 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

3 osób

30 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

11 138,64 zł

11 138,64 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13 296,84 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 24 435,48 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Osoba zatrudniona na umowę o pracę świadczyła pracę od 
sierpnia. Od stycznia do lipca 2019 Fundacja nie 
zatrudniała pracownika. Osoba świadcząca pracę na 
umowę-zlecenie otrzymywała wynagrodzenie wyliczane na 
podstawie stawki godzinowej i przepracowanej ilości 
godzin. Otrzymane wynagrodzenie było zgodne z 
przepisami o minimalnej stawce godzinowej.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 488,42 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-09-28 11



X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W związku z sytuacją spowodowaną przez pandemię COVID -19 i obostrzeń w zakresie zachowania dystansu 
społecznego przez obsługującą fundację kancelarię księgową - pomyłkowo w sprawozdaniu za rok 2019, nie została 
wykazana kwota przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – osiągnięta przez Fundację na 
wyodrębnionym koncie bankowym.

Uzyskane środki nie były wydatkowane w roku 2019.

Zgodnie z zasadami księgowości bilansowej,  nie ma możliwości skorygowania błędów księgowych w zatwierdzonym 
i złożonym do KRS sprawozdaniu finansowym, dlatego też kwotę przychodu z tytułu 1 % podatku dochodowego od 
osób fizycznych uzyskanych za rok 2019 – w kwocie 61 988,30 wykażemy w sprawozdaniu za kolejny okres 
obrotowy, wraz z wydatkami  pokrytymi w 2020 roku z tych środków finansowych.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Agnieszka Hodyra, Joanna Czyżycka, 
Magdalena Borowska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-09-28
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